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ASSESSORIA JURlDICA 

PARECER JURIDICO N° 121/2013-JUR 

DISPENSA DE LICITAgAO N° 052/2013

Da^'Assessoria Juridica do Municlpio.
Para: Executivo Municipal.
Assunto: CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigO 

MEDICO PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR PELO PERIODO DE 

60 DIAS.

Em atendimento ao Oflcio n° 138/2013-GAB, seguem as consideragoes desta 

Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Saude solicitou, atraves de Oficio n° 186/2013 a
CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigO MEDICO 

PLANTONISTA NO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR PELO PERIODO DE 60 

DIAS.

Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao e de R$ 

11.520,00 (Onze Mil e Quinhentos e Vinte Reais.), valor esse acima do limite de R$ 

8.000,00 (Oito Mil Reais), previsto no Art. 24, II, c/c Art. 23, II, ‘a’, ambos da Lei 
8.666/93, que tornaria a licitagao dispensavel em razao do baixo valor.

Ocorre que, no presente caso e possivel a dispensa da licitagao, pois na 

Concorrencia n. 001/2013 realizada por esta municipalidade nao acudiram 

interessados no item que tratava da contratagao de medico plantonista, 
caracterizando a licitagao deserta neste ponto.

Alem disso, ha chance de ocorrerem series prejuizos para a Administragao, 
no caso de nao ser realizada a contratagao de profissionais habilitados em numero
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suficiente para cobrir os plantoes realizados pelo Posto de Saude Municipal, com 

atendimento 24 (vihte e quatro) horas imediatamente.

E que a situapao afetaria a prestasao do servigo publico de saude, direito 

fundamental garantido no art. 5°, caput, da Constituigao Federal a todos os 

brasileiros e estrangeiros que aqui estiverem, o qual a Administragao esta obrigada 

a fornecer, sob pena de sofrer sangoes civis e administrativas.

Anote-se, ainda,' que o Posto de Saude Municipal e a unica unidade de saude 

em funcionamento no Municipio diante do fechamento do unico hospital que existia 

neste territorio, tendo havido o acrescimo significative de atendimentos, inclusive 

quando se trata de situagdes de primeiros socorros emergenciais.

Portanto, restam preenchidos todos os requisites estabelecidos no art. 24, V, 
da Lei de Licitagoes, que permite a dispense de licitagao quando procedimento 

anterior restou deserto e houver possibilidade de advir prejuizos para a 

Administragao. In verbis:

“Art. 24. E dispensavel a licitagao:

V - quando nao acudirem interessados a licitagao anterior e esta, 

justificadamente, nao puder ser repetida sem prejulzo para a 

Administragao, mantidas, neste caso, todas as condigoes 

preestabelecidas;"

Cumpre observar que a contratagao de uma pessoa juridica para prestar os 

servigos se mostra viavel e indispensavel no presente momento, diante da ausencia 

de profissionais concursados em numero suficiente para atender a demanda da 

municipalidade e pelo fato de no ultimo concurso publico realizado nao terem 

acudido interessados para todas as vagas existentes.

Cite-se, ainda, que alguns dos aprovados, apesar de convocados, sequer 
chegaram a tomar posse, enquanto outros pediram a exoneragao, abandonando o 

posto de trabalho, deixando os municipes e demais usuarios do servigo publico de 

saude a merce.
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A contrata^ao de uma pessoa juridica para prestar os servipos medico de 

plantonista se mostra viavel e indispensavel atraves do presente procedimento de 

dispensa de iicita^ao, notadamente pela transitoriedade da contratagao, ate que seja 

realizada nova licitagSo ou organizado outro concurso publico, visando a contratagao 

mediante a concorrencia.

E de se observar que apesar de ser possivel a dispensa da Ncitagao no caso 

concrete, na forma do art. 24, V, da Lei de Licitagoes, a contratagao por dispensa 

devera manter todas as condigdes previstas no edital da Concorrencia n. 001/2013, 
conforme preceitua o dispositive legal ja citado.

Assim sendo, a contratagao devera ser realizada pelo prego equivalente a R$ 

40,00 (quarenta reais) por bora trabalhada, conforme havia sido previsto no item 16 

(medicina plantonista) da Concorrencia n. 001/2013.

Por fim, cumpre ressaltar que o apontado servigo que estara sendo contratado 

e de suma importancia para a garantia do atendimento da populagao e demais 

pessoas que utilizam os servigos de saude prestados pela municipalidade, o que 

caracteriza urgencia na contratagao, sob pena de haver prejuizo para a 

Administragao, que nao pode se esquivar a fornecer os servigos que e obrigada por 

lei a disponibilizar ao publico em geral, podendo em decorrencia de sua inercia 

sofrer sangdes civis e administrativas.

Resta, portanto, caracterizada a urgencia na contratagao do servigo essencial, 

que pelo proprio objeto a ser realizado nao se coaduna com o tempo necessario a 

realizagao de urn procedimento licitatorio ou de urn concurso publico, dispensado 

esta o procedimento licitatorio na forma do inciso IV, do art. 24 da Lei de Licitagoes 

pelo tempo necessario a realizagao de outro certame.

Diante disso, esta D. Assessoria Juridica opina favoravelmente pela dispensa 

de licitagao no caso concrete em analise, pela urgencia da contratagao, pois se trata 

de servigo essencial para manter a prestagao de servigo publico de atendimento e
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atenpao a saude da populapao, bem como por ter o procedimento licitatorio anterior 

restado deserto no item que tratava de medicina plantonista, ora em contratagao por 

dispense, devendo ser mantida as mesmas condigoes previstas no edital da 

Concorrencia n. 001/2013 para a contratagao.

£ o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.

Palmital-PR, 22 de Abril de 2013.

ALDECI SA
assesso'r
OAB/PR k

ORtEROG
m\QOS

/

V

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222


